NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Møtereferat
Styremøte
Ledet av
GV
Referent: KLS

Til stede
Gøran Vinje – President
Åge Pedersen – Visepresident
Maria Myrland – Styremedlem
Pia Egemark– Styremedlem
Hedvig Hasund – Styremedlem
Katrine Lie Strandos– Styremedlem
Fred Fredriksen – Varamedlem
Signe Sirevaag Thorsen – Varamedlem
Marianne Rapp Hauge – Stambokfører
Hanne M. Lund – Forbundssekretær

Saksnr.

Utstedt:
Sted:
Dato:

Teams
10.11.2021

Meldt forfall:

Ikke innkalt:

Tekst
Møtet åpnet kl. 17:00.

01-18

Min Katt
Det er problemer med Rase-BIS i Min Katt for øyeblikket. Det jobbes i Finland med å fikse
dette i tide til Adelkatten sin utstilling, da de skal ha Rase-BIS. Pr 18.11.21: Dette er nå i
orden.

04-20

COVID-19 Smittesituasjon og de pågående smittevernstiltakene i landet
NRRs styre vil fortsatt anmode alle klubber om å følge med på de nasjonale og lokale
smittevernreglene som til enhver tid er gjeldende.

08-21

Burpool
Burpoolen er sendt til Sverige for vedlikehold. Se detaljer rundt dette i referat fra forrige
styremøte 14.10.2021. Burpoolen skal være klar og tilbake i Norge i tide for Adelkatten sin
utstilling.
Det presiseres at det ikke må benyttes Virkon e.l. middel som etser metall ved rengjøring av
burene. Styret vil komme tilbake med hvilke desinfiseringsmidler som kan benyttes.
Det ble gjennomført test av nytt desinfiseringsmiddel på Hansakatten sin utstilling. Dette
skal også testes ut/benyttes på Adelkatten.
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03-21

Forberedelser NRRs GF 2022
Quality Hotel Olavsgaard er booket for NRRs GF 2022. Dato er satt til 25.-27. februar.
Invitasjon til GF følger dette referatet.
Etter innspill fra delegater har styret bestemt at banketten neste år flyttes fra lørdag til
fredag. Fredag begynner GF kl 16, og deltakerne har ikke sittet stille en lang dag i forkant av
en påfølgende lang bankett. Lørdag er allerede en stillesittende og lang dag, og da kan det
være mer fornuftig med en kortere og mindre formell middag. Styret synes det er et fornuftig
innspill og velger å prøve dette ut på GF 2022. Altså bankett på fredag og vanlig middag på
lørdag.
Saker behandlet mellom styremøtene

12-21

Søknad om fortsatt elevgang
En dommerelev har søkt om å gjenoppta sin elevgang etter lang tids fravær. Dette har NRRs
styre gitt mulighet til, da det ikke er noen hinder for dette i FIFes Dommererglement og
søknaden var godt begrunnet.

Eventuelt: Styregodtgjørelse for 2021
I lovverket står følgende om styregodtgjørelser:
DI: § 1 Reise og diettregulativ
1.2 NRRs styre
Medlemmer i NRRs styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte. Presidenten får ikke
denne godtgjørelsen, men i stedet et fast beløp pr år.
NRRs president får kr.10 000 – titusen kroner – fast pr. år i godtgjørelse.
De resterende medlemmene og varamedlemmene får kr. 400,- pr. møte hvor de fysisk er til
stede. Møter på f.eks. mail/sms o.l. omfattes da ikke av en slik godtgjørelse. (→ GL §§ 18-8
c, d, 24.) Dette vedtaket har virkningsdato fra GF 2010. (GF 2010).
Regelverket vil slå ut i 2021 slik at det kun er presidenten som får godtgjørelse for innsatsen,
og ingen av de andre styremedlemmene. Dette har sannsynligvis ikke vært intensjonen da
regelverket ble vedtatt, og framstår slik situasjonen er og har vært med Covid-19 i 2021 som
utilsiktet urimelig.
I 2021, i likhet med i 2020, har situasjonen gjort at man har blitt forhindret fra å avholde
mange av styremøtene fysisk, selv om dette har vært sterkt ønsket. Det har vært avholdt
samme antall møter som tidligere år, men via Teams. Alle møtene har vært terminfestede.
Styret anser at intensjonen i overnevnte lovtekst er ment som at man skal ha godtgjørelse for
den faktiske innsatsen og deltakelse på de terminfestede styremøtene og i styrearbeidet, og at
det derfor bør kunne sees på et unntak fra regelverket for 2021.
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Styret ønsker tilbakemeldinger fra klubbene om de har noen innsigelser på følgende forslag:
Regelverket rundt styrehonorar vil slik situasjonen fortsatt er i 2021 slå ut som utilsiktet
urimelig. Styrehonorar i 2021 utbetales for deltakelse pr styremøte som om de har vært
fysiske, da situasjonen i samfunnet har forhindret fysiske møter. Vi anser at reglene
opprinnelig ble laget for å forhindre at man tar ut honorar for elektroniske møter som
kommer i tillegg til fysiske, terminfestede møter, og/eller at fysisk oppmøte til slike møter
skal bli valgfritt. Slik situasjonen er nå med covid-19, har elektroniske møter måttet erstatte
fysiske møter. Å betale ut honorar for elektroniske styremøter for 2021 vil ikke utgjøre avvik
i styregodtgjørelse i forhold til utbetalinger tidligere år, og vil også være i tråd med
budsjettet vedtatt på GF 2021. Det gjøres samtidig oppmerksom på at reisekostnadene i
forbindelse med digitale styremøter etter nedstengingen i mars 2020 er null.
Vi håper klubbene bifaller dette, og ønsker eventuelle tilbakemeldinger på forslaget innen
02.12.2021.
Referat fra FIFes GF
Referatet ligger nå tilgjengelig på FIFe sin hjemmeside.

Økonomi: 2021 seg å være stabil økonomisk sett. Avlen er fortsatt jevn stigene, og viser ingen tegn til
å avta med det første.
Rapporter fra komiteer
AR
Ikke mottatt
UK
Ikke mottatt
LK
Løpende kontakt
DK
Ikke mottatt
NRRs styre minner om at alle komiteer, råd og utvalg skal sende inn rapporter i god tid før de
oppsatte styremøtene.
Fremtidige styremøter: 2. desember (julemøte) og 20. januar
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